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ПАНОК обіцяв погожий
день. Ілля
Кіндрато
вич Суржко, головний аг
роном колгоспу «Ком ін
терн», щойно вернувся з
поля,
перевіряв
хлібні
валки. Вони оке дозріли
майже на всій
скошеній
площі: пора обмолочува
ти.
М яко по-ойдуючись на
вибоїнах,
залишають поДвір я тракторної бригади
комбайни,
прямують у
степ. Будинок механізато
рів ховається за дерева
ми, видно тільки червоний
прапорець на флагштоці.
Тріпотить він на вітрі, під
нятий на честь комбайнера
біиколи
Сергійовича Міщука. Вчора цей механіза
тор найкраще потрудився
на обмолоті гороху,
а
сьогодні підбиратиме вал
ки пшениці.
До обіду ще далеко, та
припікає
добряче.
Над
комбайнами висять золо
таві хмари куряви, за ком
байнами тягнуться рубщоЕоТІ сліди, прим’ята стер
ня поволі випоямлясться,
матово полискує на сонці.
Нершии день
обмолоту
Перші центнери пшениці’

БАТЬКИ І ДІТИ
РЕПОРТАЖ З ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ
кузов зерно. Воно важке
й тепле і пахне свіжоспеченим хлібом. Зерно стру
мує між пальцями
рук
комбайнера,
агронома.
Вени разом ростили його,
разом
збирають.
Бере

видані 3 бункерів.
Д'и па
полі
відділка
№ 1. Земля суха, потріска
на, бо спека стоїть.
— Бач, природа
яка
примхлива, — каже голов
ний агроном. — у БобРинці дощі періщатЬ( а
на наш. поля — ні крап
лини.
г

Підсушене
гарячими
степоЕими вітрами облич
чя, поруділий під сонцем
•Ще недавно білий кашкет,
з-л:д широкого
козирка
якого очі
пильнують за
комбайнами. Один із них
рапто/и стишує хід і нев
довзі зупиняється.
— Микола
Панасович
ачон, безпомилково
пізнає агроном. Під ногаи
стерня щетиною, на
стерні валки -_ колосок
колоска.
Поспішаємо
До Миколи Панасовича.

училища. А сьогодні бать
ко вчить його хліборобсь
кої професії.
ЦОТИРИ комбайни пра■ сують сорокагектарне
довжеполе, намотують
сріблясті
лезні валки на

Старший механік Мико
ла Данилович
Ткаченко
стежить за роботою зер
ноочисних
механізмів.
Перший помічник його —
слюсар М. П. Сидоренко.
А ще помічниці
— учні
місцевої
школи. Ольга
Сибірна — десятикласни

зерно на долоні
й Іван,
син Миколи
Панасовича,
Це його перший ужинок,
Хлопець вирішив
восени
вступити до суворовського

шнеки. Іноді
зупиниться
котрийсь — значить, візок
ущерть
наповнений по
дрібненою соломою. Зу
пинка коротка, лічені хви-

Передовий жаткар кол
госпу імені
Комінтерну,
член райкому комсомолу
Микола Бйчук
разом зі
своїм помічником комсо
мольцем
Олексаі
Литвином досяг
результату:
жаткою
/КРС-4,9 скосив 47,5 £ек
тара озимої ишбнТни’ Це
— найкращий результат у

У торішні жнива на їх
ньому комбайні красува
лося вісім зірочок. Кожна
зірочка — то тисяча цент
нерів намолоченого хліба.
Четверте місце посіли во
комбайнерів
ни
серед
колгоспу.

ця, вона не
перше літо
працює на току. Разом із
подругами Ольга пораєть
ся біля зерноочисних ма
шин, разом з дівчатами
допомагає шоферам щіль
но закривати
брезентом
зерно, яке возять на еле
ватор. У перший день від
значилися водії Григорій
Усатий і Григорій Тітерага.
Кандидат
у члени КПРС
Григорій Тітерага в торіш
ні жнива перевозив по .»00
центнерів хліба за день.
Сьогодні він зробив біль
ше десяти рейсів.
Вечоріло, напруга е сте
пу не ослаблялась. У по
вітрі так само висів гул
моторів. Правда, він став
дещо приглушеним, наче
мотори потомилися
за
довгий спекотний
ден«,.
Ще якась године-дві, і на
трав эх зблисне роса, по
м’якшить колючу стерню.
Тільки тоді зупиняться на
короткий
перепочинок
комбайни. Зійдуть на зем
лю комбайнери, разом з
пилюгою змиють з облич
утому. А досвіток
БО.1И
знову зстрічатимуть у по
лі.

В. САБЕЛЬЄВ.
90-гектарному
полі пра
Бобринецький район.
цює шість екіпажів. Один
із них — сімейний. Семен
♦ « *
Іванович Колісник обмо
На знімках: вгорі —
лочує валки з дочкою Ва сімейний екіпаж КОЛІСНИ
лентиною. Чоловік Вален КІВ; внизу — Ольга СИ
тини — Володимир — від БІРНА.
Фото І. КОРЗУНА.
возить від їхньої «Ниви»

До комбайна
«шаарт».
Ся>> автомобіль. Пруж
ним потоком
ударило в

6 РЕКОРД!

кого педінституту. Другі
жнива працює з комбай
нером М. А. Братком.

— Цього літа думаємо
зробити не менше, — ділиться планами хлопець,
Лан
звільняється
на
очах. Солому звідси виво-.
зять трактористи Володи
мир Строжук і Віктор Гре
чаний. Обидва
зробити
вже більше десяти рейсіч.
Мчать дорогами вантаже
ні зерном нового врожаю
автомашини.
І НА ПОЛЯХ
відділка
■
№ 2 теж жнивують. На

6^
ІЗ_К₽„Т' КОМ’
...
н \
РОЗПОВІДАЄ
*°ЛУ ,лля Кіндратович.
ні/Д3°М 3 ІНШИМИ механізаторами В(Н звернувся
ДО всіх трудівників району
'«ниеГ,<ЛИКОМ
"Р°*есги
вгоат мСТИСЛ' СГР°КИ. без
том
ИН' Првцю‘ із =-

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

лини. Під час однієї з них
устигаю
погоаорити
з
комсомольцем
Володи
миром Бібиком. Хлопець
навчається на п’ятому кур
фізико-математичного
сі
факультету Кіровограде*.-

візки з соломою. Для по
дружжя Габарців це пер
ші жнива. І почали комсо
мольці їх вдало.
Правда, слід сказати, що
перший день вніс свої ко
рективи в хід збиральних
робіт. Іноді виникали про
стої комбайнів через за
тримку автомашин, візків.
І колгоспний штаб по зби
ранню врожаю намагався
оперативно ліквідувати не. передбачені перешкоди.
У збиральну есі дороги
ведуть на колгоспний тік.
Побурели тут і ми. До ТИ
СЯЧІ центнерів зерна на
дійшло сюди
на кінець
дня, майже триста
з них
відправлено
в державні
засіки.

жеп.ь змагання серед мо
лодих комбайнерів області
хлібороб радгоспу «ІГятнки. На одному працювати
В. литвинов.
хатськнй»
Петрівського
ме батько із сином Андрі
інструктор Доброверайону Андрій Трюхай. З
єм, на
другому •— зять
личківського
райко
початку нинішнього жни
А. ГОЛОЕОРОДЬКО.
Володимир Андрушкевлч,
му ЛКСМУ.
вування
він намолотив
Онуфріївський район.
у якого за помічника най
1669 центнерів зерна з
площі 67 гектарів. Йото
молодший зі
Шкодів — КІЛЬКА РЯДКІВ
ДИНАСТІЯ
«Колос» працює сьогодні
Сергій. І ще одна з хлібо У НОМЕР
найкраще в області.
робської родини бере ак
На другому місці —тивну участь у збиранні —
комбайнер колгоспу «Ро
дочка Антоніна, дружина
сія» Опуфріївського ра
Володимира. Вона возити
йону Семен Гавриленко.
Мого ужинок на сьогод
ме від агрегатів солому.
Сім’я Шкодів зобов’яза
У колгоспі імені Ждано
.Упевнено почав жнвва- ні — близько ї 000 центт
ве не жнивне поле ВИЙШЛИ лася скосити
зернові н«і 81 неодноразовий перемс- перів збіжжя.
районі на нинішніх жни
вах. Передовим механіза
торам вручили перехідний
червоний вимпел перемож
ців змагання.

уХСІМЕЙНЕ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

сім'я Шкодів.

Дей ком

байни вивела Бона є загін

площі 300 гектарів і намо
лотити не менш як 9 тисяч
центнерів хліба.

СТАРТУПЕВНЕНИЙ

СЛУЖБА
СЕРВІСУ

товари,
хлібодари!
НОВУ ФОРМУ

ГОВУВАННЯ

СБСЯУ- і

ЗАПРОПО

НУВАЛИ МОЛОДІ ТОРГО
ВЕЛЬНИКИ

КІРОВОГРАД

СЬКОГО РАЙОНУ

З перших днів жниву
вання робочим місцем пра
цівників торгівлі Кірово
градського району стал»
поле. Сьогодні активно ді
ють гри автокрамниці Ад/камського,
Приміського
споживчих
товариств- і
коопунівермагу. Вони за
безпечую п, жниварів то
варами першої потреби.
Аджамці здшепнлй 60
виїздів на виробничі ді
лянки господарств і реалі
зували товарів на суму
15,5 тисячі карбованців.
Автолзвка районного уні
вермагу зробила 44 рейси,
під час яких хлібодари ку
пили говзріи на 58,5 тися
чі карбованців.
За цими цифрами —
справ,кия турбота праців
ників прилавка про наших
славних хліборобів. Пев
ного досвіду обслугову
вання женпів набули тор
говельники
Приміського
споживчого
товариства.
Воші добре закріпили нову
форму торгівлі — самооб
слуговування. В ці дні п
нашому районі з успіхом
діють вісім ларків без
продавців. Можливо, що
більшість із них відкрито
нз польових станах і в
тракторних бригадах.
З мстою забезпечення ’
жниварів товарами пер
шої
потреби’ правління
райспожнвспілкв зобов’я
зало всі споживчі товари
ства району якомога шир
ше Запроваджувати про
гресивні форми торгівлі.
■ І тут своє вагоме слово
кажуть молоді праиізшікч
прилавка. Адже саме вони
стали ініціаторами методу і
самообслуговування
лю- '
лей. зайнятих у полі.
Підтримуючи торговель
ників, які трудяться піч
девізом «Доброякісне об
слуговування — жнива
рям». працівники райхарчокомбіиату дали слово
поліпшити якість хлібобу
лочних, кондитерських ’ І
ковбасних виробів, а та
кож безалкогольних цаиоїв і квасу.
Отже, й у нас, коопера
торів, настала гаряча й
відповідальна пора. Це —
пора жнив. Пора нового
хліба.
м. ЛУНЬОВ,
старший оргінструктор райспожиеспілни.
КіроЕОгредський район.

ц лвавя 1»81 року

— „Молодий комунар"

ІЬ СШОр»

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
4

Шкільні канікули
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни розглянуло
питання
про поботу Кіровоградсько
го райкому
комсомолу по
організації літнього відпо
чинку й оздоровлення піо
нерів і школярів у 1981 ро
ці.
Для школярій району, го
вориться у прийнятій пост
нові, нинішнього року відкрито 13 пришкільних піоперських таборів, 20 май
данчиків, тут працюють 12
учнівських
виробничих
бригад і 5 загонів
юних
тваринників, ЗО таборів пра
ці і відпочинку для старшо
класників. Загалом у червні,
тобто в період першої літ
ньої зміни,
організованим
відпочинком і трудовим за
гартуванням
охоплено
близько половини піонерів і
школярів району.
Виконуючи постанову ЦК
КПРС про заходи по даль
шому поліпшенню організа
ції відпочинку
піонерів і
школярів, комітети
комсо
молу шкіл, колгоспів, рад
госпів і підприємств — ше
фів
розробили конкретні
заходи щодо
поліпшення
виховної роботи з учнями в
літній період і нині успіш
но працюють над їх викоманним. Куратором цієї роКОМІТЄЇ
боти є районний
ЛКСМ України.
У піонерських табора
відзначається
в постанові
ЛКСМУ, вебюро обкому
робота по
деться велика
роз’ясненню
і пропаганді
рішень ХХУІ з’їзду КПРС і
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни, а також
матеріалів
.VIII Всесоюзного
зльоту
піонерів. Тільки під час пер
шої табірної зміни в райо
ні відбулося 80 зустрічей з
ветеранами і передовиками
сільськогосподарського ви
робництва, хлопчики і дів-

САМЕ ТАК — «ДОГАНЯЙ
СОНЕЧКО!» —КАЖУ ГЬ ХЛОП
ЧИКИ ! ДІВЧАТКА З ТАБО
РУ «ОРЛЯТКО», ЩО РОЗКИ
НУВСЯ В МАЛЬОВНИЧОМУ
МІСЦІ ОДНОГО З ПАРКІВ
ОНУФРІЇВНИ, КОЛИ
ПОЧИ
НАЮТЬ РІЗНІ
СПОРТИВНІ
ЗМАГАННЯ. КОЛИ ВИРУША
ЮТЬ У ТУРИСТСЬКИЙ
І
ХІД...
ОСЬ КІЛЬКА ЕПІЗОДІВ
ЇХНЬОГО НАСИЧЕНОГО
НАВЯМИ ПОДІЯМИ
ТАБІР
НОГО ЖИТТЯ.
...Сьогодні о «Орлятку» —
змагання зі стрільби з пнев
матичної гвинтівки.
Кожен
загін представляють
п’ять
спортсменів. Стірляти
вмі
ють усі орлята. А найвлучмішими виявились
Валера
Плюшкоэ, Руслан Лещенко,
Світлана Степанова і Лари
са Мельниченко.
...Хочете
поплавати
або
навчитися
плавати/
Будь
ласка. В таборі є чудовий
плавальний басейн і працює
секція плавання.
— Хто навчиться трима
тися на воді за зміну, той
одержує
приз — гумовий
круг, — повідомив керівник
з плавання Мннола Григоро
вич Таранич. — Тільки про
тягом перших десяти
днів
ми вручили двадцять таких
кругів.
—До уроку мужності
в
«Орлятку» готувався кожен
піонер. Діти
зустрілися
з
ветеранами Великої Вітчиз
няної війни і праці, зробили
нозі записи в «Літопис сла
ви», провели операцію «Ге
рої живуть поруч».
— На цьому місці при виз
воленні Онуфріївни 1943 ро
ку загинув
Толя
Комар.
Юний
розвідник
повторна
подвиг Олександра Матросо
ва. Тоді йому було, як і ба
гатьом з вас тепер, п’ятнад
цять, — розповідає
своїм
вихованцям про подвиг юно
го месника старша піонервожата табору
В. Пархо
менко,..
У
приємних турботах і
Хвилюваннях, у пізнанні но
вого, захоплюючого живуть
мешканці «Орлятка». Бо на
те й дано літні канікули —
найбільшу перерву в шкіль
ному житті.

ньої школи
створили ком
плексну
молодіжну ланку
по вирощуванню цукрових
буряків, зобов’язавшись на
20 гектарах площі вирости
ти по 250 центнерів солод
ких
коренів. Цей почин,
схвалений бюро
райкому
комсомолу, знайшов
під
тримку в трудових об'єднан
нях старшокласників.
Конкретними
справами
відповідають учні а на зак
лик «Тваринництво — удар
ний фронт!» У районі ді
ють п’ять
загонів
юних
тваринників, котрі об’єдну
ють ЗО майбутніх операто
рів машинного доїння, вів
чарів. Серед правофлангових
патріотичного руху — стар
шокласники Високобайрацької, Федорівської середніх
шкіл.
Схвалюючи нагромадже
ний райкомом
комсомолу
досвід, бюро обкому ЛКСЛі
України вказало на ряд не
доліків та упущень у його
роботі. Так, наприклад, ра
йонний
комітет недостат
ньо уваги приділяв розвит
кові
технічної
творчості
школярів, їхньої пізнаваль
ної активності.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни підкреслило потребу
активізувати діяльність ком
сомольських
педагогічних
загонів, особливо за місцем
роботи й відпочинку
дітей
і підлітків; добитися широкого використання в роботі з дітьми закладів культури, спортивних споруд.
Перед міськими й районни
ми комітетами
комсомолу
поставлено вимогу повніше,
насичені ше використовувати
можливості літніх
канікул
для підвищення іденно-поЛІТІІЧНОГО рівня
школярів,
дальшого поліпшення їхньо
го трудового і морально
го загартування, естетично
го й фізичного розвитку'.

В

> ТРИДЦЯТЬ

ДНІВ

а все життя

—Все. Розлучіть нас,
сказала,
як
відрубала,

Ольга.
— Набридло, — Сергій

і соб:.
І пішло. «А він!», «А во
на!». Розпалилися,
навіть
не слухають моїх пояс
нень, куди їм треба звер
нутися, які документи по
дати. І не віриться,
чисті
між ними були
ніжні почуття кохання,
знали ж одне одного дав
но. Недалеко жили, в од
ній школі вчилися, др/жили ще з сьомого класу...
АЖУГЬ, до нас приходать по щастя. Більше
тисяч
двох З ПОЛОВИНОЮ
шлюбів зареєстровано то
рік у нашому відділі, ти
сяча — з початку
року.
Щоп’ятниці двадцять пар
молодят з трепетом захо
дять до обрядового залу,
а в суботні дні — й по
ЗО—40 пар. Уявляєте, що
тижня в Кіровограді на
роджується майже сто мо
лодик сімей?!
Заквітчані наречені, щас
ливі женихи. Квіти, музика, рушничок простелений

НОТАТКИ З ПРИВОДУ
Жених
відразу
якось
скис, але, ховаючи
свою
ніяковість, із
грубуватим
викликом відповів:
— Хто це в наш час по
СЬОГОДНІШНІ
відомляє батьків?
Стари
ків ставлять перед фак
РОМЕО
том: це — моя дружина.
Я стала говорити
про
8 ДЖУЛІ?Є7ГА?
заручини, про празила і
закони для молодожонів.
Та зони, образившись, що
не зрозуміли їх, пішли, ки
долі. «Хто на нього стане,
нувши на прощання:
той щасливим буде...»
— Формалісти!
Ми асе робимо для то
А через місяць і в при
го,
щоб день цей
стаз
значений день не з’яви
справді щасливим,
незалися.
Потім до загсу прийшла бутнім для молодят, Але
наречена. Сама. Щоб за якби разом із свідоцтвом
брати документи. їй було про одруження ми могли
ніякого, вона щось плута дати молодожонам і їхнє
но пояснювала, чому во сімейне щастя!
...Не люблю, понеділка.
ни «розбіглися».
Ось так. Запевняли, кля Це день реєстрації розлу
лися, підганяли
події, а чень у нашому відділі. Не
якихось тридцятьох
днів ма свідків, старостів, нема
не витримали... А кажуть гомінкої
юрби
рідних,
(майже всі): «Що він мо друзів. Відвідувачі прихо
же змінити, той місяць?!» дять здебільшого самі, ін
Та, виходить, недарма на коли ще вдвох. Але сто
зивають строк — іспито ять, ревно стежачи, щоб
вим... Щороку майже тися не торкнутися плечем ЧИ
ча пар не з'являється піс рукою одне одного, чужі
ля іспитового строку на (а ще недавно такі близь
реєстрацію.
кі й рідні). Між ними —
у ОЛЬГИ і Сергія було прірва, в яку полетіли
•* весілля. їй
минулого уламки світлих мрій,
ко
місяця виповнилося шіст хання, сімейного щастя.
надцять років, йому було Здивовано підводять бро
неповних сімнадцять. Юні ви: а чи було це все між
Джульетта і Ромео
були ними? Коли?
зворушливі до сліз. їм ка
Гортаю сторінки
звіту.
зали багато гарних
слів, Тисяча чотириста
розлу
бажали вірності
лебеди чень торік, шістсот — з
ної, сімейного щастя...
початку нинішнього року.
Минуло трохи
більше Читаю у графі «Мотиви
року. І ось вони
знову розлучень»:
«зловживає
стоять перед! мною. Від спиртними напоями»,
чужені, непримиренні...
вміє вести домашнє

хто ви

ІНФОРМАЦІЯ

Плавання з пелюшок
У новому районі
Алма-Ати — Алатауси'сму — відкрито
консультаційний
центр по плаванню немовлят. Плавають
діти під наглядом медичних працівників
дитячої поліклініки.
Центр по плаванню — перший у Ка^•7ЛНІ’ Він пеРейняз багатий
досвід
подібних консультаційних центрів у Мо
скві та інших містах нраїни. Деякі
дитячі
ДИ7ЯЧІ поліклініки
плпіипіи:».. сьогодні
_____ ___ • бупуютьс
_ м
1 ”0-^
проектуй
передбачено
проектами, „
В ЯКИХ І.
й|,^и<;ЧЄн; подїбЩ
бгсении для плавання немовлят
Уже не тільки
розроблено
метг
розроблено
методику
навчання «надраннього плавання»
одержано нониретні
нонкретнГ’-ре^лТт7ти
Ш>’ Вонї
результати?
підтверджують----- “они
п
“
п
>н°2'
,
1^
с
*
гія
здоров
ЛЮКІВ - «плавці з пелюшок? У ’я ма"
хворіють
У Чотири рази менше за
інших дітей,
Установлено також, що маленькі
розвиваються швидше від св^х плавці
«сухогутних» ровесників раніше
починають ходити і говорити.'звичайного
■

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ. .
Он/фріїзський район.;

чатка здійснили 70 екскур
сій та походів
на поля і
ферми, де
працюють їхні
батьки. Активну
участь у
пропаганді рішень
партій
них з’їздів бере лекторська
група райкому комсомолу.
На хорошому рівні пере
буває в піонерських таборах
спортивно-масова та війсь
ково-патріотична
робота.
Тут створено всі умови ДЛЯ
успішного складання літніх
норм комплексу ГПО; близь
ко двох
тисяч
школярів
здійснюють літом походи й
екскурсії в рамках експе
диції «Моя Батьківщина —
СРСР». Стали традиційни
ми і — що дуже важливо
— високозмістовними
лі
нійки слави, зустрічі з учас
никами Великої Вітчизняної
війни.
Активну участь,
гово
риться далі в постанові, бе
руть школярі
району і в
літній, трудовій чверті, при
свяченій
XXVI
з’їздові
КПРС. Так, 18 старшоклас
ників Грузьківської серед-

ОНИ БУЛИ такі моло
денькі — він і вона. І
вмовляли мене по-дитячо
му, наївно-щиро:
— Цілий місяць чекати?
Зробіїь виняток для нас,
зареєструйте шлюб. І хто
вигадав
цей
іспитовий
строк?
— А як на мене, то я
подовжила б
його
до
трьох місяців чи й до пів
року, — кажу у відповідь.
Дивляться на мене не
розуміюче і знову
про
сять:
— Зареєструйте! Ну хі
ба вам важко поставити
той штампик?
— А батони знають про
ваше рішення? — цікав
люся.

•»

м " У; опівтрраміся
ЧИ БІСОВА '’добр£
Пс'воГ|?лагп'СПЧ«а
3<
г.іднріплюєтТся
Взаплив,
Підкріплюється,'між
МіжОС««запливами°
аСЄЙНІ
іа>лФето в- Зі НІНА,
_______________ Фотохроніка ТаРсі.

• ЧОМУ
ПРАЦІВНИКИ

ЗАГСУ
НЕ ЛЮБЛЯТЬ
ПОНЕДІЛКА?
подарстзо» «пішов в
мію — не
дочекалася»,
«втручалися батьки»..,
П ятнадцять сімей, ство
рених торік, не прожили
й десяти місяців. Майже
чотириста пар розлучили
ся, проживши
півтора—»
дза роки...
БМІНЯЙТЕСЯ обруч
ками!
Випийте із
спільного келиха!
Щастя
вам! — бажає обрядовий .
староста ще одній парі мо
лодят.
Як хочеться вірити, що
не прийдуть знову -до нас
ці двоє. Хіба що завіта
ють
зареєструвати своє
немовлятко, а потім другре,
третє...
Відзначити
срібне й золоте
весілля,
коли обоє, вже посрібле
ні інеєм сивини, скажуть
одне
одному:
«Спасибі,
що ти у мене є».
Хоче
ться вірити, що іспитовий
строк, який
вимірюється
довгими
буднями, усім
життям, вони з честю ви
тримають.

О

О. КИРИЛОВІ
завідуюча відділом
загсу
Кіровоград
ського міськвикон
кому

11 липня 1981 року

,,Молодий комунлра

■— ,

„, _ з сінор.—--------

__ ЖИТТЯ ВІЛЬНИХ ї ЩАСЛИВИХ ЛЮДЕН
ПРИКЛАД

ПОГЛЯД

^JL(E ІТАИКРАЩИИ ПАМ'ЯТНИК НЕСКО

РЕНОМУ БОРЦЕВІ.

Так просто

«ЛЯБУКО»
«Лябуно» в перекладі з Ольжиної мо
ви означає «яблуко». Цими «лябунами»
ач(е обмальовано все: зошити й альбо
ми, стіни й двері. Синіють такі собі не
правильні кружечки ІЗ СМІШНИМИ хчостиками. А дівчинка аби в хату, то аже
й зразу: «Мамі
лябуно, тату лябуко,
бабі лябуко. ДІДУ ілбуко...» Всім є яблуна— Оленька щедра.
— А де ж мама, Олянко?
— На сесії!
Це «на сесії!» У неї
тая смішно й
симпатично виходить — разом з пер
шими словами вивчила. Та мала не лю
бить маминої сесії.
А ноли мама тільки готується їхати
на ту сесію і вечорами
сидить, обклав
шись підручниками й конспектами, —
отоді вже Ользі роздолля! Повтає між
усім цим багатством. Так і силкується
десь «лябуко» намалювати...
Викладач був кремезним і дуже сер
йозним чолезіном. Кажуть, ніхто ніко
ли не бачиз, щоб він усміхнувся.
Ось і зараз сидить, слухає її, Наталчині, відповіді, супить брови і мовчить.
Чого він мовчить? Може, вона не те
каже?!
Від хвилювання у Наталки затремтів
голос.
— Ваш конспект, — утомлено пере
бив її.
Гортав сторінни, ставив «галочки» на
полях і свій підпис після ножної теми.
«Щоб студенти по колу не користува
лися», — лише й устигла подумати На
талка.
— Це що? — раптом спитав її здивовозано і показав у зошит.
Там, де він мав стаеити свій підпис,

Дитинство.

Мал. В. Шульги,

яскраво синів Ольжин
кружечок із
хвостиком.
— Лябуно, — вирвалося. Сказала за
звичкою доньчиною мовою і знітилася.
— Нью тонове?
— Доньчине...
Викладач сміявся тепло, щиро. А в
заліковці синіла, мов Ольжине «лябу
ко», п’ятірна»

Л. ПОЛІЩУК,

їх, СкорекцивЬх, п'ятеро.
Ллє вдень па їхньому обійс
ті тихо, безлюдно.
Батько — Леонід Дмпгрошіч — десь на
колгоспній
Судові. Тесля він.
Один із
гращик трудівників колгос
пу «Україна».
’Мати — Валентина Федо
рівна — з ранку до вечора
в полі. За буряковий лап
усе хвилюється, вболіває.
Петро, найстарший із ді
тей, електриком працює.
Іван ось атестат
приніс
додому. 1 поки анрішуб, що
робити далі, щодня допоиигає то матері, то батькові.
Валя — ще зовсім малень
ка, Та вона, наче мама, вже
клопочеться в садку.
Ліс
уміє, так грядки свої поле...
Зате ввечері у Скоренцових гамірно. Бряжчить ру
комийник, стукає
хвіртка.
Гуртом пораються у хліві,
біля хати.
А потім мати вечерю впнсснть у садок... Затишно,
мирно...
По-доброму заздрять Скоренцошім
у селі. Дружна,
працьовита сім'я. Всім мо
лодожонам
її за приклад
ставлять.
А якось я спитала у Скоренцових-старшнх:
— Що ви робите,
щоб
щасливою була ваша сім'я?
Бонн переглянулись між
собою і засміялися. А потім
Валентина Федорівна відно
в їла:
— Дуже мало:
живемо
працюємо, любимо
дітей,
свій дім. От і все.
Так просто!

емт Олександрівна.

ДВА СВІТИ — ДВА
^СПОСОБИ ЖИТТЯ

SM ЙДИ
Я працюю педіатром. Що
дня до їдене приходять ма
ленькі пацієнти — на кой
сультацію.
но
допомогу,
просто так. Як турбуються
камн про їхнє здоров'я, як
дов.чять кожне моє слово!..
' 1 я думаю ось про що: а
скільки'дітей на Земній кулі
навіть не знають, що таке
лікарня. лікар, допомога? Он
преса щодня повідомляє; ти
рячі палестинських дітей не
мають даху
над голозото,
їкивуть у вигнанні; 52 міль
йони школярів у капіталіс.тнчнг.х країнах змушені саііяяпіти навчання і нтн пра
цювати.
Статистика свідчнті.: 500 мільйонів дітей у
гніті живуть у злиднях, 60
тисяч їх щодня вмирає з го
лоду... Жахливі, неймовірні
хц-.фри.
^гизкрнйте будь-яку’ газе
та будь-який
журнал — і
їй: знайдете
продовження
цін: страшної статистики.
Обурення.
протест наро
стає в душі кожної радянсь
кої людини
проти такої
жорстокості і кесправед пі
нисті. Як лікар, я мимоволі
починаю
порівнювати ста
тистичні дані про
охорону
материнства
і дитинства в
капіталістичному
світі і у
нас, у’ радянському суспіль
стві. Яскрава, переконлива
у- нас картина, яка й пояс
нень не вимагає.
Судіть самі.
Вя;е на другий день Ра
дянської влади А. В. Луначарсьіпій виступив з вели
кою програмою перебудови
школи, проголосивши
без
платну освіту.
На п'ятий день жінкам
•установлено оплачувані від
пустки по вагітності
і роДах«
1917 року вні У грудні
___
йшов _
декрет
.
прз
.
охорону
материнства і дитинства, в
лютому 1919 року — декрет
про створення Ссяозу захис
ту дітей... І так аж до остан
ньої постанови ЦК КГІРС і
М^и Міністрів
СРСР «Про
гмходи щодо посилення дер
жавної допомоги сім’ям, які
мають дітей > — усе найкра
ще — дітям.
Нині в'нашій країні 12
тисяч дитячих
поліклінік.
КІЛЬКІСТЬ ліжок
ДЛЯ ПОООділь становить поиад 40J
тисяч, для дітей у
„ лікарнях
___ __
•— 500 тисяч, у санаторіях—
<165 тисяч.
і нашій об
ласній дитячій лікарні одно
часно гйожуть
поправлдт!!
здоров'я 050 ма.и нькіїх кірово градців.
і Ми з гордістю
наводимо
ці цифри. Воші промовисто
ясніють на наших плакатах,
стендах, і
тих
чорних,
Страшних цифр ми теж не
обминаємо. Ми
повинні їх
Знати, пам’ятати про них.
Бо в тій боротьбі за мир,
яку веде наш народ. — най
головніша мета
— світла,
щаслива доля дітей усього
світу,

С. ГРОМКО,
лікар.
М Кіровоград.

У котрий уже раз вона
починає розповідати, але
кінець кінцем усвідомлює
— накипілого не вислови
ти, і тоді простягає мені
аркуші голубуватого пош
тового паперу — її не від
правлений ііце лист до доч
ки Наталі, і показує жес
том — прочитайте!..
Крупним почерком на
писано:
«Рідна моя
дівчинко!
Мені просто бракує слів
висловити тобі
все, що
стискає моє материнське
серце. Все-таки це жахли
во. іцо ти так далеко, і ви
з Віктором Володіїмпрс-

з рук... Л то дала йому
волю з перших же днів
нашого спільного життя,
а потім, коли добрі люди
попереджали, відмахнула
ся від іпіх: усе цс , мов
ляв, плітки та обиватель
ські пересуди. Ось і роз
плачуюсь тепер...»
Я подивився крадькома
па Лину Єгорівиу і поду
мав: як дивно — прожив
ши аж ніяк не радісне
життя, повіюю мірою пі
знавши і самотність, і від
чуження дочки, вона ні в
чому наче не знає сумнівів.
Сказала, як відрубала...
До чого ж цс міцно буває

НЕВІДПРШЕШ
ДУЖЕ ОСОБИСТЕ

лист

вирішили не чекати
чергової
відпустки,
а
справити весілля там, .ча
вашій Камчатці, яку я го
това зненавидіти за одне
це... Ні-ні,
не умовляй
мене. Наталонько, летіти
до вас. Далеко
дуже —
не для мого здоров'я по
дорож, і не но моїй кише
ні. Так що ти
вже при
йми моє письмове
мате
ринське
благословення і
кілька порад, основаних
па моєму гіркому життє
вому
досвіді. Заживеш
сім’єю, чоловіка
не роз
пускай! Любов — це. пре
красно, я думаю, але сім’я
повинна
в твердій руці
триматись,
на порядку
будуватись, на дисциплі
ні. Я. звичайно, розумію,
Віктор Володимирович, як
мені з твоїх листів відомо,
чоловік самостійний, і ие
п’є він, і тебе дуже пова
жає. але ж і того забувати
неслід, що з першою дру
жиною у нього хорошого
сімейного життя не вийш
ло. Тож І ДИВИСЬ,
ДОЦЮ,
щоб гріха не вийшло, по
милки тобто: перевіряй йо
го слова, спостерігай його
поведінку і, якщо тільки
помітиш відхилення, очей
на ппааду не замружуй, а
дій рішуче й відразу! Інші
соромляться признаватись,
я, тільки добра і спокою
тобі бажаючи, як на спові
ді признаюсь: якби свого
часу я знала те, що тепер
знаю, ие випустила б сво
го чоловіка і твого батька
. і.
' ; ‘ ‘•

в людях: я маю рацію,
тому що маю рацію, а як
що всі інші в цьому світі
не згодні зі мною, значить
вони не мають рації.
Ось і цей лист до свссї
єдиної дочки, котра три
роки тому виїхала, а чес
но сказати, втекла від ма
теринського гніту на Кам
чатку, вона писала, як ро
била все в житті: без ва
гань, без найменших сум
нівів.
«А найбільше побоюйся
сторонніх впливів... чоло
віки люблять ' своїх дру
жин винуватити і шукати
співчуття та
розуміння
один в одного.
І приво
дить це завжди до одного
— співчуття
без стопки
наче іі не співчуття. І. зро
зумій мене правильно,
тут страшніша за саму
стопку — тенденція! Хай
твій чоловік дома, на тво
їх очах у хорошій компа
нії десять стопок підряд
вип’є, ніж десь, із кимсь,
безконтрольно одну».
Ну як сказати
старій
самотній жінці: у ваших
настановах — жовч, упсредженість, вона ж і Мо
же погубити довір'я. Я ро
зумію, гіркота ця — ви
страждана, плід сумного
життя, исзііайденого щас
тя, невдалого заміжжя. Як
пояснити Липі
Єгорівпі,
що з насіння полину може
вирости лише
полин, ие
сійте гірких зерен!..

віі'ісм

Л. ЧОРНА.
Сзітловодський район.

—

Шлюб тільки тоді може
стати щасливим, коли це
вільний союз двох
одно
думців.
Ні, у мене просто язик
ие повернеться
сказати
щось осудливе Лині Єгорівні. Життя її так пока
рало її, вона вже відбу
ває свою безстрокову са
мотність... Куди ж більше?
1 я кажу;
— Л, по-моєму, краще б
вам послати Наталі теле
граму: вітаю, бажаю щас
тя.. ну, словом,
що зав
жди в таких випадках пи
шуть. Л серйозну розмову
відкласти до зустрічі. До
речі, і з Віктором Володи
мировичем тоді познайо
митесь, яснішим він вам
станс...
— Я кажу ще
щось і насторожуюсь: че
каю атаки. Ллє, на моє ве
личезне полегшення, Лина
Єгорівпа несподівано лег
ко згоджується:
— Л може, ви и маєте
рацію, може, й не писати
поки що, а послати теле
граму...
З тіїм вона
і йде. а я
думаю, що б міс написати
своїй дочці я, якби
опи
нився раптом в аналогіч
ній ситуації. Мабуть, я
сказав би так; гарненько
прислухайся до
голосу
свого серця І ЧИІН1, як во
но велить. Л о повсякден
ності не забувай; ніщо так
не псує сімейного життя
па перших порах,
як
дріб'язковість: твоя черга
пилососити дім, я впирала
сорочку, а ти винеси сміт
тя; чоловіча робота, жіно
ча робота... Не розмінюй
ся на дрібниці,
ие обра
жай чоловіка недовір’ям,
не квапся з гіркими
вис
новками... І взагалі, якщо
з чнм-исбудь треба ііосііішатп, вийшовши
заміж,
так тільки з- одним — не
втомлюватись
шукані
спільних інтересів і захоп
лень: щоб вам було ціка
во одне з одним, щоб тінь
нудьги не торкнулася вас,
тоді нічого не страшно і
все
поправне. Щасливо
вам, молодята!
А. МАРКУША,
письменник.

(Є. О. ТАРАТУТА).

ЦЕ СПРАВЖНЄ
ЖИТТЯ

13 ЛИПНЯ — 130 ро
ків З ДНЯ НАРОДЖЕН
НЯ с. М. СТЕПНЯКАМ
КРАВЧИНСЬКОГО.

Ніколи не забував без
країх рідних степів
наш
земляк — письменник, революціонер-народник Сер
гій Михайлович Кравчинсь
кий. Іому, певна,
з бага
тьох своїх г.сездоніміа для
літературних творів він за
лишив єдиний — Степняк.
Народився Сергій Михай
лович 13 липня 1851 року в
с. Новому Стародубі ниніш
нього Петрівського району в
сім ї
військового
лікаря
Новостародубського госпі
талю.
1870 рік. Кравчинський за
кінчив артилерійське учили
ще в Петербурзі. Служив у
Харківському
військовому
окрузі, але через рік подав
у відставку і вступив до ліс
ного інституту.
8 закладі
близько сходиться з рево
люційно настроєною мо
лоддю. Стає членом гуртка
«чайковців», які займалися
революційною
пропаган
дою, «ходили а народ». У
22 роки Сергій Михайлович
— професійний революціо
нер. Після арешту 1873 ро
ку він переходить на неле
гальне становище і деякий
час
перебуває в Москві.
Тут знайомиться з револю
ціонерами - народниками
Д. О. Клеменцом, Гі. О.
Кропогкіним
та
іншими.
Тут почалася
його літера
турна діяльність.
Першим
твором
Степняка-Кравчйнського була «Казка про ко
пійку», що швидко завою
вала популярність.
І раптом — удар. Гурток
«чайковців»
розгромлено,
учасників заслано до Сибі
ру. Кравчинський виїздить у
Швейцарію, де продовжує
революційну й літературну
роботу.
В Лондоні 11. Л.
лавров видає другий
твір
Степняка-Кравчинського —
«Мудриця
Наумівна».
8
ньому йдеться
про тяжке
становище англійських ро
бітників, звучить заклик до
боротьби
з гнобителями.
І. С. Тургенев писав про цей
твір: «Автор—людина з та
лантом, володіє
мовою, і
вся його праця зігріта жа
ром молодості і переконан
ня».
1875 року Сергій Михай
лович включається у зброй
ну визвольну боротьбу на
родів Боснії та Герцегови
ни проти турків. Звідти до
ля знов
кидає його
до
Швейцарії.
Потім — Пе
тербург, а на початку 1877
року — Італія, зустрічі з іта
лійськими
революціонера
ми. За участь у збройному
повстанні □ італійській про
вінції Беневенто був ареш
тований, але
у зв язку зі
вступом на престол нового
короля амністований. Трохи
згодом Кравчинський знову
в Женеві. Редагує емігрант
ський журнал
«Община»,
пише статті про російський
та італійський
революцій
ний рух. На виклик росій
ських революціонерів їде до
Петербурга, де йому дору
чають створити
підпільну
газету
«Земля
и воля».
Пропагує
революційні
ідеї. А 4 серпня 1878 року,
виконуючи наказ таємного
революційного товариства,
на Михайлівській площі уда
ром кинджала в груди Крлвчинський убив шефа жан
дармів генерала Мезенце
ва.
Йому вдалося
обвести
круг пальця агентів цар
ської охранки. Жив в Італії,
Швейцарії,
Лондоні. Зай-

мався перекладом
творів
Р. Джованьолі, писав статті
про Д Гарібальді. 1881 ро
ку в міланській газеті дру
кувався твір Степняка-Крав
чинського
«Підпільна Ро
сія». Окремим
виданням
він вийшов через два роки.
Книгу «Підпільна Росія» в
70-х роках Було перекладе
но з італійської
мови на
англійську, шведську, пор
тугальську, німецьку, іспан
ську, польську, датську, єв
рейську. Бона справила селике враження на М. Твена,
Е.-Л. Войнич, її пропагували
Л. Лавров, К. Цеікін, С. Ковалевська,
а П. Кропоткін’
написав до книги передмо
ву. В Росії цей твір уперше
надрукували
аж у період
резолюції 1905—19и7 років.
Книга принесла
Сергієві
/Аихайлоаичу
визнання і
письменницьку славу.
1884 року
в
Лондоні
Кравчинський познайомився
з Ф. Енгельсом, Елеонорою
Маркс та її майбутнім чо
ловіком Евелінгом. Серед
друзів нашого земляка —
Б. Шоу, О. Уайльд, героїня
Паризької комуни
Луїза
Мішель, критик Г. Брандас.
У домі Степняка-Кразчинсзкого відбулася зустріч Ми
хайла Войнича з його май
бутньою
дружиною Лілі
Буль.
1886 року Степняк-Краочинський пише роман «Анд
рій Кожухоа». У літератур
них образах автор відтво
рив риси людей, яких він
добре знав по спільній ре
волюційній
боротьбі,
—
С.
ГІеровської,
Іполита
Мишкіна.
1889
року під
назвою «Кар’єра нігіліста»
твір було видано.
У 90-х роках
написано
драму
«Новоповеоне.чий»,
роман «Штундист Павло Руденко», повість «Будиночок
на Волзі» тощо. Всі ці твори
присвячені темі пошуку лю
диною свого шляху в резо
люцію.
Поряд з літературною ді
яльністю Кравчинський віз
у Лондоні велику пропаган
дистську роботу. Він засну-«
ваз «Товариство друзів ро
сійської свободи», яке ви
давало
журнал «Вольная
Россия», виступав з лекція
ми про творчість Л. М. Толстого, О. С. Пушкіна, Т. Го
Шевченка, І. С. Тургенєва та
інших видатних письменни
ків.
Мабуть, багато ще зро
бив би корисного для бать
ківщини і революції
наш
земляк, якби не передчасна
трагічна смерть. У 44 роки
він випадкозо загинув під
колесами поїзда. Так обір
валося це сповнене бурем
ними подіями і самовідда
ною боротьбою життя.
Але живе і вічно житиме
пам'ять про революціоне
ра. В селі Новому Староду
бі, де створено кімнату-му
зей С. М. Степ.чяка-Кравчинського, можна зустріти лю
дей, що приїжджають сюди
з різних куточків
нашої
країни віддати йому шану.
Не забувають земляка й на
ші краєзнавці.
Про нього
написали
чимало
статей
В. Саидул, Г. Крячко, М. Купибаба, В. Чабаненко. їм ям
революціонера -письменни
ка названо вулиці,
музей,
йою ім’я носить бібліотека
в с. Новому Стародубі.

В. ШИПІЛОВА,
бібліограф
обласної
бібліотеки'імені А. Гай;
дара.
: ч.
••■
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МУЗА В РОБІТНИЧІМ СПЕЦІВЦІ

ПОНАД БУГОМ ПІСНЯ ЛИНЕ

Навіть після напруженої зміни не минають Будинку
нультури шахти «Сєітлопільсьна» олександрійці. Еони
охоче беруть участь у роботі гуртків художньої слглоу,яль.ності. Лише в танцювальному колективі (на знімку),
яким нерус Е. М. Чорний, — покад тридцять учасників.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

пэрерзи,
ПІСЛЯ
розім’явшись

трохи
на сві
жому повітрі, ьони зайшли
е приміщення,
посідали
як можуть сідати
лише
старшокласники: самостій
ність, а точніше — праг
нення до самостійності чо
мусь у першу чергу
по
знайдеться нз позі: сидіть
не прямо,
а напіябоком,
ноги о модних черевиках
— на проході,
жести —
недбалі, погляд — всезняючий...
Були
Дзвінка не було,
слова секретаря: ♦ Встлги,
суд. іде!» Вони посхол те
Е.ТЛИСЯ зі стільців, вітаючи
викладача
на цей раз не
ми літератури, а
фізики
членів суду який іменем
Закону зачитав вирок,
Біда трагічним дисокан
увірвалася в жи-ття
сом
трьох юнаків, Увірвалася
коли все
квітневого дня.
прагне сонця,
життя, радссті, любоеі.
тим ■ паче,
ноли тобі вісімнадцять ми
трохи більше...
П ІДСУДНІ
(як
важко
"" матерям звикнути до
цього слова, з яким тетер
звертаються до їхніх синів) одностайно висловили
своє каяття, і як хотілося б
тим, хто за своїми службо
вими обов’язками віз де
тально, копітко криміналь
ну спраєу П'д
номерол10-779, представникам ко
лективів,
де
вчилися і
працювали підсудні, тендітній
дівчині Тані, яка
спостерігала за судовим
процесом зляканими, заплеканими очима, нарешті, всьому
нашому суспільству, щоб це
каяття
було не позою, не ГрС'О в
незалежність і самостій
ність, а щирим і болісним,
як у людей, що
сором
ляться скоєного...
На леву підсудних сіло
трос з групи юнаків, які
7 березня цьсго року вве
чері вдерлися до Будинку
культури села
Підгайціе
Кіровоградського району і
вчинили бійку.
ІЗ СВІДЧЕНЬ ЗАВІДУЮ
ЧОГО БУДИНКОМ КУЛЬТУ
РИ МИКОЛИ ЖУРОВА:

2®‘й годині почався
вечір, і я збирався виходи
ти з клубу, щоб зустріти
свою матір, яка
повинна
була прочитати
лекцію.

...Помах руки диригента,
короткий музичний вступ
оркестру — і в зал лине
урочиста
пісня. Музика
В. Верменпча, вірні 0. Иовицького — «Я славлю
партію». Саме цим емоцій
но насиченим, житгєствсрджуючнм твором починає
виступи в рік XXVI з'їзду
КПРС хоровий колектив
нашого професійно-техніч 
ного училища. Заспівують
пісню Леонід Дехтярьовта
Іван Присяжнюк. А потім
у виконанні майбутніх бу
дівельників і їхніх настав
ників натхненно звучнії»
«Слава робочим рукам»
(музика
А. Пашкери-іа,
слова Д. Луцеїіка). Дуже
гарно виконують учасники
хору українську народну
пісню в обробці ІО. Корочиііського «Ой на горі на
високій»...
Понад 60 чоловік зайня
ті в цьому хорі, І. пен і*),
навіть те, що викладачі
співають разом зі своїми
виховані.ями, має хороший
вплив на учнів. Ось поруч
досвідченого майстра виробінічоґо навчання I. Ф.
Грсмбача стоїть ного КО
лпшіїііі вихованець, а НІЇНІ
теж майстер виробничого

присвячену Міжнародному року народження, працю
жіночому дню.
Ледве я
пройшов кілька кроків, як вав теслею на Кіровоград
із-за рогу вибігла
грул.і ському заводі тракторних
хлопців з палицями і шта- і ідроегрегатів, засуджено
хетинами в рунах,
Всни
зразу ж заходилися бити до трьох років уз’язнення
місцеву молодь, яка перл V виховній трудовій коло
бувала на подвір’ї, іт отім нії за-ального
режиму;
частина вдерлася е клуб і
затіяли бійку там. Коли л Володимира Соколовськостав занликати хлопців до го 1961 року народження,
порядку, вони почали би- фотографа
фотоательє
ти мене. Я захиицаеся. пски
не
Етрлтио
сеідо- «Юність», — до двох років
ув'язнення умовно; Д/гигмість...»

навчання і рупії столярі*
П. І. Кучсрянов, біля яко
го — йжс його учні: Петро
Дяк, Микола Задорожнюк.
Пісня зблизила їх, зрід
нила.
Три роки тому в учили
щі створили чоловічин во
кальний
ансамбль. Посправжньому закохані в
пісню учні і викладачі не
рахувалися з часом, пра
цювали багато й наполег
ливо. І це принесло бажа
ні результати. На респуб
ліканському огляді худож
ньої самодіяльності, при
свяченому 110-й річниці з
дня народження В. І. Ле
ніна, вокальний ансамбль
став лауреатом.
Успіх окрилив, додав
сили. Придумали н назву
ансамблю — «Жайвір»,
вже кожен свій впстуїі
«Жайвір», починає од»юіімспііоіо піснею:
рано
у степу весною,
Схід його вітас пісня
в вишині.
Жайворова пісня
понад яриною
Слйсить щедрість поля
в синій далині.

Сходить сонце

Автоз слів — місцевий
пост Леонід Д.митришип.
Музика теж народилася в
ансамблі.

З попою програмою ви
ступав ансамбль на оглядікопкурсі,
присвяченому
XXVI
з’їздові
КПРС.
Особливий успіх" у слуха
чів мають у ного виконан
ні пісні «Ленінове слово»
А. Філіпеика, «Я люблю
тебе, райдуго» І. Сльоти,
українська народна пісня в
його ж обробці «Якби ме
ні сивий кінь». А всього в
репертуарі
ансамблю
близько двадцяти пісень.
Люблять учні профтех
училища і свій духозпй
оркестр. Під керуванням
досвідчених фахівців В. І.
Собка, Г. В. Кривенка юні
музиканти училища беру.:»
участі» у районних і мі
ських музичних святах,
обласних еглядах-конкурсах самодіяльного, мисте
цтва. І показують там не
абияку майстерність. А оне
зовсім недавно країні пред
ставники оркестру Віктор
Воронін, Павло Кільчевський, Микола Гульчснко
їздили виступати на облас
не свято духової музики,
що відбулося на батьків
щині космонавта Л. І. По
нова — в Олександрії...
По-справжньому
люб
лять пісню хлопці і дІЕча-

в житті, чи викличе упер бирала боязливої
сили
те в своїй нелогічності ба
жання — житиму, як я хо (бо знали, на що йдуть!)
аморальна поведінка юна
чу?...
Не ми до цьсго дійшли, ків.
але десь так воно й веде
У характеристиці,
яку
ться: у сімнадцять, вісім
школа
N° 27
надцять рокіз, та й далі - середня
років до двадцяти п’яти — м. Кіровограда надіслані
юнак чи
дівчина долає
свій внутрішній
кордон: с суд, привертає увагу та
•від «я» до «ми», від «хочу» кий рядск: «В. Іщенко мас
до «треба».
Відбувається значні
організаторські
соціальна перебудова осо здібності». Справді, таки
бистості, активна і, якщо
можна так сказати, прак- має. Бо саме він разом зі .
Сергієнком та іншими вже
на другий день після еесілля («...вранці прокинув
ся і побачив синці на тілі.
Став потроху
згадувати,
що зі мною сталося») по
чав скликати для «кроєної
помсти друзів,
знайомих
і незнайомих. А ті,'хто не
проханим. удерся до клу
бу, дружбу розуміли саме
так: відстояти- себе, своє
«я», а не споаведг.ивість і
чесність. Ось що неприєм
но вражає в першу чергу.
Звичайна дитяча полохли
вість
і
розгубленість
земля»)
тична орієнтація її на зрі- («нейтральна
лість:
громадянську, мо Іщенком, Сергієнком
і
ральну, трудову, ідейну...
На цьому кордоні ще трап компанією були виставле
ляються клапті «нейтраль ні як уражені гордість і
ної землі»,
ступивши на честь.
(Але знову ж —
яку.
почуваєш себе не
Й сміливі
впевнено.
«Нейтральна справді горці
земля» — це питання, на люди ніколи не посилали
яке підлітки поки що не поперед себе
інших: це
знайшли відповіді, а якщо
й знайшли, то вона їх, мо не дозволяла їм гордість.)
же, не
задовольнила, не Іщенко і Сергієнко ж, ви
переконала, і вона лишає явивши максимум ініціати
ться «нейтральною»
до
ви та
«організаторських
певного часу...
Віктор Іщенко, як і його здібностей», у клубі від
тим, хто
ровесники Олександр Сер дали активність
гієнко, Віталій Шелудько, зрештою й не відає, чого і
Олексій Волченко, Андрій за які такі «ідеали» хлоп

після

УРОКІВ

Бійка була
короткою,
абсолютно
несподіваною
для тих, хто був на місці
події, і припинена в мить
після вигуку: «Боро, від
ходимо!» На «полі брані»

лишилися палиці, розбите
скло, перекинуті стільці,
продірявлена
підлога. І,
звичайно, потерпілі, такі ж
молоді хлопці, які хустин
ками намагалися витирати
плями на вихідних, напра
сованих костюмах — ішли

ра Касьяненка, 1962 року
народження, раніше суди
мого, учня
куосів водіїв
облаєтоучкомбінату, — до
одного року і шести міся
ців позбавлення
волі у
виправно-трудовій колонії
суворого режиму.
Органи
попереднього
розслідування
передали
на ррзгляд комісії у спра
вах неповнолітніх матеріа
ли на Іщенка, Сергієнка,

Чудного, Шелудька, Вол
ченко... Це вони і їхні оож відпочивати...
ще
Несподіваним
усе, що весники, вважаймо,
школярі, хоча більшість із
трапилося того єечора в
них працює, заповнили зал
Підгайцях, було для одні
суду. Сиділи
районного
єї сторони — для потерпі
принишклі,
слухали
не
лих. Для тих,
хто затіяв
слід- розповідь учителя історії,
бійку, як з ясувало
а факти з власної біогра
ство, в тому нічого неспо
фії.
діваного не було, — з гим
І від того, в якому світлі
з усіх кія- еони
і добиралися
, ці факти, постали пе
ців Кіровограда: Новоми- ред ними — відразою до
Масляникіз.ки, себе самого (що я зробив!)
колаївки,
чи, навпаки,
підступним,
Черемушок — щоб <з я- оманливим
торжеством
сувати стосунки», як пска- власного «я» (гордість: я
я зробив!), зазуєапи потерпілі на слід- задумав
лежить багато дечого, як
стві і на суді.
що не все. Чи послужить
П УД ПОКАРАВ трьох. цей судовий процес страш
Ігоря Левченка,
1963 ним уроком і пересторогою

Чудний, попав у таку ситу
ацію, коли треба було ви
рішувати: чим і як «від
платити» за образу? Най
болючіше для гідності лю
дини — фізичне насильст
во, а саме так «поговори
ли» з хлопцями
за тиж
день до події в клубі на
весіллі в тих же Підгайцях.
Недовго думаючи, вибрали
той же спосіб
— «даті
здачі»,
«розрахуватися». •
«Нейтральна земля» стала
цілком реальним грунтом,
на якому визрівала і на-

ці роздають наліво й на
право стусани. («Сергієн
ко і я стали біля апарату
ри і застерігали
інших,
Щоб вони не чіпали інстру
менту» (інструменту жаль,
а людину?) — з показань
Іщенка.)

М. ДУБІВКА,
голова районного суду.
М. СЕМЕНІОК,
журналіст.

та. Майбутні плнтковнкилицювальїіиин Валентина
Політанська і Тетяна Матиєєва, Люба Соколюк і Зоя
Дміїтришина, Надія Олашина і Катерина Ковалі,,
Юлія Гронь — усі НОШІ
взяли собі б супутники хо
рошу пісню.
Любов до мистецтва,
відчуття прекрасного, чу
довий естетичний смак —
без цього неможлива новалюдина, людина комуніс
тичного суспільства. Адже
у нас кожен — творець. 1
ці хлопчики та дівчатка,
які завтра закінчать учи
лище і підуть працювати
на новобудови, матимун.
доброго помічника в робо
ті — душевну ПІСНЮ. Піс
ню, що здружує, Об’єднує,
підносить:

л

В просторах Надбужжя
безкраїх,
Де славиться хлібом
земля.
Під сонцем ясним
розцвітає
УльяноЕка рідна моя...

Слова її написала теж
наша місцева поетеса На
дія Гребенюк.
М. КУРіЄНКС?.
заступник директора*
МПТУ № 11 по на
вчально-виховній ро
боті.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
БОРОТЬБА .КЛАСИЧ
НА. Фінішували змагаївні
з класичної боротьби, що
входять до заліку спарта
кіади трудрезервівців Ук
раїни. Збірна Кіровоградщиііп, поступившись лише
двома очками бронзовим
призерам, посіла четверте
місце. А па першому —
спортсмени Києва, па друюму —- Воротил овградз,
на третьому — Харкова. У
своїх вагових категоріях1
чемпіонами
спартакіади
стали Ігор Шевченко (Кіл
іїЛривоград),
Олег Стуби
(І Іовомпргород),
Сергій
Миколаєііко (Олександрів).

ГІМНАСТИКА СПОР
ТИВНА. Ви хованці Кіро- І
воградського педінстн гу:у
імені О. С. Пушкіна Д. ІІе-~
вєрояа,
В.
Добріш«,
II. Карлюк та І. Полерсіпкичспко
вибороли
третє
командне
міснб'
на Всесоюзній спартакіаді
вищих учбових закладів.
Всип
поділили його з
ком а пдою Лспінградського
інституту фізичної куль
тури імені II. ф. Дссгафта.
Золотими й срібними при
зерами стали представни
ки Московського держав
ного центрального ордені
Лей іпа інституту фізичної І
культури та Київського
інституту фізичної куль
тури. Пашу команду го
тував до цих ЛОСДІіПНІВ
тренер М. ГІ. Гасмап.
■

Кіровоградський район.

(Закінчення буде.)
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